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Avança acordo 
para que auxílio 
de R$ 400 seja 
permanente

obrigado, doutor
José roberto Barreto Filho, um dos 

cardiologistas mais conhecidos de Brasília, 

morreu aos 63 anos, vítima de câncer. além 

do trabalho na medicina, ele foi um dos 

precursores do jiu-jitsu na capital. Página 17 

Em defesa da glória eterna

Um século
dE AmoR

Carne fica mais barata

Depois de um dia de negociações, o líder do governo faz série de alterações na 
PEC dos Precatórios e apresenta o parecer hoje à Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) do Senado. Uma das principais mudanças na proposta, que garante 
o valor de R$ 400 para o Auxílio Brasil, é transformar o programa, até então 

previsto para durar apenas até o fim de 2022, em permanente. No entanto, o 
texto não aponta uma fonte de financiamento para os próximos anos. Página 2 

 Diego Alves, do 
Flamengo, e Weverton, 

do Palmeiras, são os 
personagens que abrem 
a série sobre a final da 

Libertadores, no sábado. 
Os dois já têm o título da 
competição e, no início 
do ano, o flamenguista 

brilhou e venceu o  
         rival na decisão 
       por pênaltis da   

     Supercopa. 
      Haverá tira-teima 
      em Montevidéu?  

Julieta e Juracy Feitosa (D) são duas 
capixabas que dão exemplos diários de que 
o amor ultrapassa o tempo. As irmãs que 
sempre viveram juntas comemoram, hoje, 
os 100 anos de Juracy. Em janeiro, Julieta 
completará 104. Alegres e ativas, elas revelam 
que o segredo da longevidade é fazer o que 
gosta e aceitar as pessoas como elas são.

Quase não se percebe, mas os preços de alguns cortes de carne 
sofreram redução, segundo o Índice de Preços de Supermercados 

(IPS), que aponta uma deflação temporária de 0,55%. Página 9
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“Sociedade desrespeita 
as pessoas deficientes”
Ao CB.Poder, o distrital 
Iolando Almeida (PSC), 
criador do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, disse que 
é “um desafio consolidar os 
direitos básicos a todos os 
cidadãos.” Página 19
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Jéssica Eufrásio
Conselheiro Paiva martins se 

despede hoje: aberta a disputa 
por vaga no tCDF. Página 16   

denise Rothenburg
moro diversifica discurso e 
marca presença na seara 

econômica. Página 4 

Luiz Carlos Azedo
o que o samba mais famoso 
de Candeia pode ensinar ao 

confuso PsDB. Página 4 

Samanta Sallum
Com 400 empresas e 30 mil 

empregados, setor atacadista do 
DF é destaque no país. Página 18  

Amauri Segalla
empresários discutem os 

percalços da gestão de guedes e 
o futuro da economia. Página 10 

Vexame tucano ainda 
está longe do fim

Lula compara ditador 
da Nicarágua a merkel

PSDB terá novo aplicativo para tentar 
destravar as prévias para as eleições 

de 2022. Processo expôs graves 
divergências no partido. Página 5

Petista abre polêmica ao traçar 
paralelo entre Ortega, que instalou 
ditadura, às sucessivas eleições da 

chanceler alemã. Página 4

Covid-19 No Cruzeiro
omS prevê mais 

700 mil mortes em 
4ª onda na Europa

Pais acusam babá 
de tentar sufocar 

bebê de cinco meses
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Correio debate hoje a 
tecnologia no campo
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Galo e Palmeiras empatam, 
e mineiros dão mais um passo 
rumo ao título do Brasileirão      


